
(( ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا ؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين 

أنزل إلى آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما 

وما لنا ال الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 

نؤمن باهللا وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم اهللا بما قالوا جنات تجري 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 

(( .  

(( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  . لهم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ))

  اخلطاب ملن ؟   (( ترى كثيرا منهم ))قوله:  الشيخ :

  ، األوىل  الطالب :

  العموم أوىل ؟  الشيخ :

   نعم الطالب :

  طيب . الشيخ :

   من املراد من الذين كفروا ؟ (( يتولون الذين كفروا ))قوله:  الشيخ :

  قيل: النصارى ،  الطالب :

  ال الشيخ :

  وقيل: هم املنافقون ؛  الطالب :

  يعين املنافقني ؛ ألن اليهود يتولون هؤالء وهؤالء . الشيخ :

  لو قال لك قائل: لعلنا جنعلها عامة من باب استعمال االسم املشرتك يف معنيني ماذا تقول ؟  الشيخ :

  هو أوىل . الطالب :

  يف اآلية إثبات صفة من صفات اهللا عارض فيها األشاعرة وأشباههم ؟  الشيخ :

  صفة السخط الطالب :

  صفة السخط أين هي يف اآلية ؟  الشيخ :

  ؛  اهللا عليهم )) (( سخطيف قوله:  الطالب :



  وماذا تقول يف السخط هل تثبت أن اهللا يسخط ويغضب ويكره وحيب ؟  الشيخ :

  نعم . الطالب :

لو قال قائل: املراد بذلك الزمه وهو االنتقام ماذا تقول ؟ نقول هذا غري صحيح ؛ غري صحيح ؛ ملاذا ؟ ألن 

نه خالف الظاهر هذا واحد ؛ نعم االنتقام غري الواجب أن نأخذ الكتاب والسنة على ظاهره ؛ إذا ال يصلح أل

(( فلما آسفونا انتقمنا منهم )) (( صحيح ؛ بل هو ؟ نتيجته؛ ما دليلك على ما قلت ؟ الدليل قول اهللا تعاىل: 

انتقمنا منهم ، طيب هذا دليل ؛ ثالثا ؟ خمالف إلمجاع السلف ؛ وأنا قلت لكم هذه الكلمة أو هذا  آسفونا ))

خمالف إلمجاع السلف وأنه لو طالبكم أحد وقال أين إمجاع السلف فماذا تقولون ؟ نقول كون السلف الدليل إنه 

يقرؤون هذه اآليات وال يفسروا على خالف ظاهرها يدل على أنه جممع على ما دل عليه الظاهر ، وهذا يف 

لك قوال واحدا من أقوال احلقيقة طريق جيد لنقل اإلمجاع ألنك لو أردت أن تطلب من كل إنسان أن يثبت 

تأويلها يدل على أم يأخذون السلف قد ال تستطيع ؛ لكن تقول كوم يقرؤون القرآن واألحاديث ومل يرد عنهم 

(( ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا مث قال اهللا تعاىل:  ظاهرها .

أي  (( يؤمنون باهللا ))الضمري يعود على اليهود الذين حتدث اهللا عنهم أوال ؛  )) (( لو كانوا . منهم فاسقون ))

حق اإلميان ، واإلميان مع الكفر بالرسل ال يسمى إميانا حىت لو قال أؤمن باهللا وأن اهللا سبحانه وتعاىل سبحانه 

" أل " هنا للعهد الرسول ))  ((وقوله:  حي ، عليم ، قادر ، مدبر األشياء فإن ذلك ال يعد إميانا مع الكفر .

هو القرآن ، واملنزل له هو اهللا تبارك (( وما أنزل إليه )) الذهين وهو حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ 

أي ما اختذوا من ؟ ما اختذوا الذين   (( ما اتخذوهم أولياء ))هذا جواب " لو "  (( ما اتخذوهم )) وتعاىل .

مل يقرتن جواب " لو " بالالم ألنه نفي والالم للتوكيد واإلثبات وال يتناسب هذا وهذا ؛ كفروا أولياء ؛ وكما ترون 

ولذلك كان األكثر يف جواب " لو " الشرطية إذا كان مثبتا أن يقرتن بالالم وإذا كان منفيا أن يتجرد من الالم ؛ 

ثر ؟ الثاين ألكرمتك ؛ وقد اجتمع فإذا قلت: لو زرتين أكرمتك ، صح ؛ لو زرتين ألكرمتك ، صح ؛ وأيهما األك

جلعلناه ؛ وقال يف  لو نشاء لجعلناه حطاما ))(( : يف الزرع فقال اهللا تبارك وتعاىل ، النوعان يف سورة الواقعة

فحذف الالم ؛ أما إذا كان جواب " لو " منفيا مبا فإن األكثر جترده من  (( لو نشاء جعلناه أجاجا ))املاء: 

ومل تكن : ملا عبدناهم ؛ ووجه ذلك أنه ال يتناسب التوكيد  شاء الرحمن ما عبدناهم )) (( وقالوا لوالالم 

  بالالم مع االقرتان مبا ؛ لكن مع ذلك تأيت يف اللغة العربية كما قال الشاعر: 

   ولو نعطى الخيار لما افترقنا   ولكن ال خيار مع الليالي                     



... على  (( ما اتخذوهم ))يف هذه اآلية  ينا ما افرتقنا ولكن تأىب الليايل إال أن نفرتق .املعىن لو كان األمر بأيد

أي خارجون عن طاعة اهللا  (( ولكن كثيرا منهم فاسقون ))أي ما صريوهم أولياء؛  (( ما اتخذوهم ))األكثر ، 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أن اختاذ الكافرين أولياء  ؛ واملراد بالفسق هنا الفسق األكرب املخرج عن امللة .

 (( ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ))مناف لإلميان باهللا ورسوله وكتابه ؛ لقوله: 

حممد صلى اهللا  ومن فوائدها: أن النيب يطلق على الرسول ؛ ويف هذه السورة النيب والرسول و كالمها للرسول .

ويف القرآن الكرمي أكثر ما ذكر الرسل  (( والنبي ))وهنا يقول:  (( يا أيها الرسول بلغ ))عليه وآله وسلم 

(( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بوصف النبوة اقرأ إن شئت سورة مرمي، واقرأ قول اهللا تعاىل: 

(( وما أنزل آن منزل على حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ لقوله: ومن فوائدها: أن القر  .بعده ... )) 

تأمل قول رب  (( وإنه لتنزيل رب العالمين ))هذا اإلنسان معتىن به أكرب عناية ؛ لقول اهللا تعاىل:  إليهم ))

(( نزل به مل قوله: العاملني ليتبني لك عظمة هذا القرآن وأن العاملني ملزمون بقبوله ؛ ألنه نازل من ربه ، مث تأ

الروح جربيل ألنه مؤكل بالوحي الذي به حياة القلوب ؛ أمني مؤمتن ال ميكن أن يزيد فيه وال  الروح األمين ))

، والشيء إذا  (( على قلبك ))ينقص وال يتقدم وال يتأخر عليه الصالة والسالم ؛ أين وعاء هذا املنزل على ؟ 

( إن في الجسد مضغة إذا لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  حل بالقلب البد أن يؤثر على البدن ؛

ومن فوائدها: ثبوت علو اهللا  . صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب )

زل ومعلوم أن املنزل هو اهللا تبارك وتعاىل، والتعبري باإلنزال يدل على علو املن (( وما أنزل إليه ))عزوجل ؛ لقوله: 

وهو كذلك ؛ وعلو اهللا عزوجل ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلمجاع ثبوتا الشك فيه ؛ أما الكتاب 

فاآليات يف ذلك كثرية متنوعة يف الداللة ؛ أما السنة فكذلك اجتمع فيه أي يف العلو الداللة القولية والفعلية 

أن الرسول سأل اجلارية أين اهللا قالت يف السماء فقال أعتقها  واإلقرارية ؛ واألخ يبني لنا الدليل على اإلقرارية ؟

أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يشهد اهللا على إقرار األمة بأنه بلغ فريفع أصبعه فإا مؤمنة ؛ والفعلية ؟ 

ان عاقل يعرف إىل السماء ويقول اللهم اشهد ؛ أما القول فال حيصى ؛ وأما داللة العقل على علو اهللا فكل إنس

(( أن العلو صفة كمال ؛ أليس كذلك ؟ العلو صفة كمال سواء كان معنويا أو حسيا ؛ واهللا تبارك وتعاىل يقول: 

والعقل يدل على أنه جيب أن يكون للمعبود املثل األعلى ؛ أما الفطرة فحدث وال حرج  وهللا المثل األعلى ))

بفطرهم أن اهللا تعاىل فوق وأنه عال ؛ وال ميكن أن حييد عن هذه جتد النساء واألطفال الذين مل يدرسوا يشهدون 

حيدث هذا اخلالف فإنه الفطرة إال من أزاغ اهللا قلبه ـ والعياذ باهللا ـ ؛ بقي عندنا اإلمجاع ، إمجاع املسلمني قبل أن 

إلسالم هذا كتاب اهللا ما من واحد منهم قال إن اهللا ليس يف السماء أبدا ال تصرحيا وال تأويال ؛ وكما قال شيخ ا



من أوله إىل آخره وهذه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذه اآلثار عن الصحابة ليس فيها حرف 

واحد يدل على أن اهللا يف كل مكان أبدا ؛ ولكن من يضلل اهللا فال هادي له ؛ والعجب أيها اإلخوة وأنتم 

ني إن مل يكن أكثرهم يؤمنون بأن اهللا يف كل مكان ـ نسأل اهللا وافدون من بالد شىت العجب أن كثريا من املسلم

العافية ـ ؛ وال أدري كيف يست .. اإلنسان أن يقول إن اهللا يف كل مكان وهو يعرف أنه سوف يدخل املرحاض 

ال واهللا ؛ لكن ختم اهللا على  وبيت اخلالء فهل ميكن إلنسان عنده ... عقل أن يؤمن بأن اهللا يف املرحاض ؟

لوم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة فال يهتدون ـ نسأل اهللا العافية ـ ؛ فالواجب عليكم نشرة العقيدة ق

الصحيحة حول هذا املوضوع اهلام ، أنا أخشى إن لقي اإلنسان ربه على هذه العقيدة أن ال يتواله اهللا وال يكلمه 

من املسلمني كما أحسسنا به يف دروسنا احلاضرة  اهللا ألا عقيدة من أخطر العقائد ومع هي شائعة عند كثري

وقلت: أين اهللا ، على الطول يقول يف كل مكان، كأنه شيء ثابت عندهم ؛ لكن جيب  حىت إن واحد لو أقمته

على طالب العلم أن يعتنوا ذه املسألة ؛ حنن يف النجد ـ واحلمد هللا ـ ال نعرف هذه العقيدة ، وال ميكن أن يندر 

إنسان أن اهللا يف كل مكان ؛ لكن البالد اليت أشربت عقيدة الضالل ـ والعياذ باهللا ـ وصاروا يقرؤون  يف فكر أي

يف الكتب يتعلموا صغارا ويش .. عليها كبارا هم الذين تأثروا ذا ؛ فعلينا أن نعتين ذه املسألة وبغريها من 

ومن فوائدها: ما أشرنا إليها أوال أن اختاذ  املسائل اليت شاعت يف العامل اإلسالمي وهي خالف الصواب .

ومن فوائدها: االستدالل  . (( ما اتخذوهم أولياء ))الكافرين أولياء ينايف اإلميان باهللا ورسوله وكتابه ؛ الدليل: 

وإن شئت فقل باملشاهد على اخلفي ؛ وجه ذلك أن اإلميان يف القلب ، اإلميان بالقلب  نويباحملسوس على املع

حد يعلم أن اإلميان يف القلب لكن آثار تدل عليه ؛ ما هو األثر هنا الذي دلنا على أم مل يؤمنوا ؟ توىل وال أ

 (( ولكن كثيرا منهم فاسقون ))ومن فوائدها: أن الفسق يطلق على الكفر ؛ لقوله:  الكفار ، اختاذهم أولياء .

أن أقرر اآلية ألا معروفة بني أيدينا ؛ وهو كذلك يعين لست أريد وهو كذلك يعين قصدي ولذلك شاهد ، 

يف  (( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ))لكن هلا شاهد ، اقرأ سورة السجدة ، ماذا قال اهللا ؟ قال اهللا تعاىل: 

ومن  وإذا جاء الفسق يف مقابل اإلميان والوعيد يف مقابل الوعد فاملراد به الكفر .(( أما الذين آمنوا )) مقابل: 

ئدها: وجوب االحرتاز عند الكالم مبعىن أن ال تعمم فتقول مثال: كل أهل هذه البلدة كلهم فسقة ، كلهم فوا

 (( ولكن كثيرا منهم فاسقون ))عزوجل يقول:  اهللافجار ، كلهم كذا ، ال تعمم ألنك ال تدري وهلذا امسع إىل 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ؛ أوال  اهللا مراجعة .  فإياك والتعميم فتقع يف اخلطر أو يف الكذب . حصة القادمة إن شاء

رأيت أن نعود إىل شيء من أصول التفسري يف ابتداء كل درس حىت ال ننسى ؛ فهل معرفة تفسر القرآن واجبة أو 

ال ؟ ما هي واجبة ؛ ما هي واجبة يعين مبعىن أنه ال جيب علينا أن حناول معرفة القرآن ؟ يعين يقول فرض كفاية ؛ 



(( قولون ؟ أن ما ال يقوم الواجب إال به فهو واجب ... ؛ نعم متام ما ال يقوم الدين إال به فهو واجب ؛ ماذا ت

كذلك ؛ وما زاد على ذلك فهو فرض    (( آتوا الزكاة ))جيب أن نعرف ما معىن الصالة ،  أقيموا الصالة ))

عىن بنفسه مث يرجع بعد ذلك إىل أقوال كفاية ؛ وإن حصل لإلنسان يتأمل القرآن كلما قرأ وحياول أن يعرف امل

املفسرين فهذا طيب وهو ذا يكون عنده ملكة يف معرفة تفسري القرآن؛ ألن كون اإلنسان يريد أن يفهم معىن 

ال ينتفع كثريا، حياول أوال أن يعرف املعىن مث يعرض ما فهمه على كتب  آية مباشرة يذهب إىل كتب التفسري

فريجع عن تصوره أو عن فهمه ألننا وجدنا هذا أقوى يف معرفة  من نعمة اهللا وإن خالف املفسرين فإن طابق فهذا

القاعدة الثانية: إىل ما نرجع يف التفسري ؛ يرجع إىل كتاب اهللا  . التفسري وأمكن يف قلب اإلنسان ؛ هذه قاعدة

جاء تفسري القرآن بالقرآن فال تعدوه  يعين أن نفسر القرآن بالقرآن ألن املتكلم به سبحانه وتعاىل أعلم مبعناه فإذا

(( وما أدراك ؛ والقرآن أحيانا يفسر اهللا عزوجل املعىن باألحكام اليت تكون وأحيانا يفسره باملعىن املقابل ؛ فقوله: 

لو أردنا أن نفسرها باملعىن لقلنا يوم الدين اليوم الذي جتازى فيه  ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ))

(( يوم ال تملك وس مبا كسبت ألن الدين معناه اجلزاء ؛ لكن اهللا تعاىل بني ما يكون يف ذلك اليوم فقال: النف

 (( نار حامية ))قال:  (( فأماه هاوية وما أدراك ما هيه ))وقال تعاىل:  نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللا ))

إىل تفسري القرآن بالقرآن ؛ ووجه ذلك أن الذين  ففسر اهلاوية بالنار احلامية ؛ فعلى كل حال ننظر إىل أيش ؟

أنزله سبحانه وتعاىل أعلم مبعناه ؛ بعد ذلك نرجع إىل الكالم إىل التفسري بالسنة ، التفسري بالسنة أنواع ال حتصى 

وا (( للذين أحسن، أنواع ال حتصى تارة يكون بلفظ الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتارة بفعله وأنواع كثرية، مثال: 

احلسىن هي اجلنة والزيادة هي النظر إىل وجه اهللا ، هكذا فسره النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  الحسنى وزيادة ))

وسلم ؛ إذا ليس لنا أن نقول هل هناك معىن آخر ؟ ال نقول هذا ؛ ملاذا ؟ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

؛ وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف تفسري قوله فسر ذلك وهو أعلم الناس بكالم ربه تبارك وتعاىل 

يعين هو أعلى أنواع القوة وإال فيه  ( أال إن القوة الرمي )قال:  (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ))تعاىل: 

أعلى أنواع القوة وصدق الرسول عليه الصالة والسالم ، اآلن أشد ما يكون هو الرمي  غري الرمي لكن أخرى قوة

، ليس الرمي بالقوس وما أشبه ذلك ، الرمي يشمل كل رمي حيدث إىل يوم القيمة ؛ اآلن القنابل اهلرتوجينية 

ه وآله وسلم بالرمي نقول ال ؛ إذا القوة فسرها الرسول صلى اهللا علي والنووية واألشياء هذه كلها داخلة يف الرمي

نتعدى ؛ وقد يقال يف هذه املسألة بالذات إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أراد أن يفسرها مبثال وأن القوة 

بالرمي وتكون بالكر والفر واخلداعة وما أشبه ذلك ؛ لكن يشكل على هذا االحتمال أن الرسل صلى اهللا عليه 

؛ إذا مل يوجد يف الكتاب والسنة رجعنا إىل تفسري  ( أال إن القوة الرمي )ر قال: وآله وسلم قاهلا على وجه احلص



الصحابة ألننا نعلم أن أعلم الناس بكتاب اهللا بعد الرسول عليه الصالة والسالم الصحابة ألنه نزل يف عصرهم 

مة وختاطب أمة أخرى ويف لغتهم ومعلوم أن معاين األلفاظ ختتلف باختالف األحوال ، قد ختاطب بلفظ واحد أ

ويكون املراد باخلطاب األول غري املراد باخلطاب الثاين ؛ والشك أن القرآن إذا كان نزل حيا طريا يف عهدهم 

وعصرهم وأحواهلم واملالبسات اليت توجب فهم النص على ما أراد اهللا الشك أن هذا يرجح أن يكون املرجع 

يء باملثال ؛ فإذا كان اللفظ حيتمل معىن غري ما قالوا فليكن أقوال الصحابة ؛ لكن الصحابة قد يفسرون الش

مفسرا باملعىن الذي قالوا وباملعىن اآلخر ؛ هاتان قاعدتان مهمتان ونرجو اهللا تعاىل أن يفتح علينا يف كل جلسة 

  للتفسري بأخذ قاعدة من قواعد التفسري حىت أن اإلنسان ينشر بعض الشيء .

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن (( جيم ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الر 

أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا 

تبنا مع سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاك

وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم اهللا الشاهدين 

بما قالوا جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 

  )) . أولئك أصحاب الجحيم

وأظن فسرنا هذا ؟ على  (( لتجدن أشد الناس عداوة )) م ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجي

(( قوله:  (( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ... ))قال اهللا تعاىل:  كل حال .

وهلذا  (( لتجدن )): هذه اجلملة مؤكدة مبؤكدات ثالثة: القسم املقدر الذي دلت عليه الالم يف قوله لتجدن ))

يسمي النحاة هذه الالم موطئة للقسم ؛ وبالالم ، وبالنون ؛ واخلطاب فيها إما للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

؛ وعلى هذا فيكون احلديث عن اليهود والنصارى واملشركني يف هذه اآلية الذين كانوا يف عهد الرسول صلى اهللا 

خلطاب لكل من يتوجه إليه اخلطاب فتكون هذه األوصاف عامة يف هؤالء إىل عليه وآله وسلم ؛ وإما أن يكون ا

يوم القيمة ؛ فاآلية حمتملة ، ومع ذلك حىت لو قلنا للعموم فليست تعم كل يهودي بعينه وكل نصراين بعينه وكل 

: الرجال خري مسلم بعينه ؛ لكن هذا احلكم على سبيل العموم واألحكام تأيت دائما على سبيل العموم كما تقول

من النساء يعين هذا اجلنس خري من هذا اجلنس ، ويوجد يف النساء من هو خري من كثري من الرجال ويوجد يف 

الرجال من هو شر من كثري النساء ؛ إذا اخلطاب حيتمل أن يكون للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلى هذا 

ه وآله وسلم ؛ وحيتمل العموم ويكون املراد اجلنس ما هو  فيختص احلكم هلؤالء الذين بعد الرسول صلى اهللا علي

أن تكون  (( أشد ))حيتمل يف  (( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ))بل اجلنس ؛ كل فرد 



مفعوال ثانيا مقدما وحيتمل أن تكون هي مفعول األول ؛ فعلى األول يكون التقدير: لتجدن اليهود والذين أشركوا 

؛ انتبه مفعول األول؛ وإذا جعلناها ثانيا صارت مقدما  (( أشد ))س عداوة للذين آمنوا ؛ هذا إذا جعلنا أشد النا

هي املفعول األول ويكون املراد اإلخبار عن  (( أشد ))حيتمل أن تكون  (( أشد الناس عداوة للذين آمنوا ))! 

أشد الناس عداوة ؛ وحيتمل أن يكون أشد مفعوال ثانيا ويكون املراد اإلخبار عن هاتني الطائفتني اليهود 

(( اليهود والذين هي املفعول األول و (( أشد ))والنصارى بأم أشد الناس عداوة ؛ فأيهما أفضل ؟ أن جنعل 

الثاين ؟ أو العكس ؟ األول أشد ؛ يعين لو سألت عن أشد الناس عداوة لوجدم من ؟  املفعول أشركوا ))

هي املفعول األول وهي يف حمل املبتداء ألن وجد تنصب مفعولني  (( أشد ))اليهود والذين أشركوا ؛ إذا نقول 

مفعوال ثانيا  (( أشد ))لنا أصلهما املبتداء واخلرب ؛ فحينئذ يكون معناه اإلخبار عن أشد الناس عداوة ؛ إذا جع

  لكن املعىن األول أشد وأعظم .؛  مقدما صار املعىن اإلخبار عن اليهود والذين أشركوا أم أشد الناس عداوة

(( وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي والعداوة ضد الوالية ، قال اهللا تعاىل:  (( أشد الناس عداوة ))

؛ إذا العداوة ضد الوالية ؛  أي صديق خملص نه عداوة كأنه ولي حميم ))هي أحسن فإذا الذي بينك وبي

يعين بذلك املؤمنني يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا جعلنا اخلطاب  (( للذين آمنوا ))وقوله: 

هم اليهود ؟  للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وإن جعلنا اخلطاب للعموم فاملراد الذين آمنوا يف كل وقت ؛ من

اهم من الشعوب ؛ وقد اليهود هم الذين يدعون أم أتباع موسى ويقولون حنن شعب اهللا املختار وحيتقرون ما سو 

عرفوا باالستكبار والتعري والتأجره حىت على رسوهلم موسى عليه الصالة والسالم ؛ مسوا يهودا قيل: إنه مأخوذ 

؛ وقيل: إنه اسم جلده وأن امسه يهوذا لكن مع  (( إنا هدنا إليك )) وقوهلم: (( الذين هادوا ))من قوله تعاىل: 

التعريب صارت الذال داال ؛ وأيا كان فهم معروف هم طائفة من بين إسرائيل يدعون أم متبعون ملوسى عليه 

م أشد ؛ فهذان الصنفان من بين آدم ه الذين أشركوا من العرب وغريهم (( والذين أشركوا )) الصالة والسالم .

الناس عداوة للمؤمنني ؛ أما اليهود فوجه عداوم أم حسدوا العرب لكون الرسالة العامة اخلالدة فيهم ؛ وكان 

اليهود من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نيب ونتبعه وننتصر عليكم ؛ وملا بعث حممد صلى 

أما الذين أشركوا فهم املشركون وصاروا أشد الناس  اهللا عليه وآله وسلم من العرب حسدوهم وأنكروا ذلك ؛

(( قال:  عداوة ألم ضد التوحيد ؛ واملؤمنون موحدون واملشرك يبغض املوحد ويكرهه ويراه أشد الناس عدوا له .

نقول فيها ما قلنا يف األوىل؛ وهنا  ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى )) (( لتجدن ))

(( ومل يقل: أشدهم مودة يعين ما فيهم مودة لكنهم قريبون يعين هو قال يف اليهود:  (( أقربهم مودة ))قال: 

ومعلوم أن القرب ليس هو الوصول ؛ فهم ـ  (( أقربهم مودة ))لكن هؤالء قال فيهم:  أشد الناس عداوة ))



ودة للمؤمنني لكنهم أقرب من غريهم مودة ؛ ولو كانت عندهم مودة لقال: أشد أعين النصارى ـ ليس عندهم م

املودة من الود وهو خالص احملبة ومن أمساء اهللا تعاىل الودود مبعىن  (( مودة ))الناس مودة ، أو ما أشبه ذلك ؛ 

(( أشد راب ما قلنا يف من حيث اإلع (( أقرب ))نقول يف  (( الذين قالوا إنا نصارى )) الواد ومبعىن الودود .

يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ فالنصارى يف عهد الرسول والسيما  )) (( الذين قالوا إنا نصارى ))

، وممن أسلم ملك احلبشة رمحه اهللا فإنه  عليه الصالة والسالم قريبون من املؤمنني ولذلك أسلم منهم خلق كثري

وأوى املهاجرين من أصحابه إيواء يشكر عليه ونسأل اهللا أن يثيبه عليه أمت  آمن بالرسول عليه الصالة والسالم

( إنه صاحل ، حني تويف قال: الثواب ، فهو آمن حىت وصفه النيب عليه الصالة والسالم بأنه أخ للصحابة وأنه 

كثري ؛ ألن فوصفه بالصالح واألخوة ـ رمحه اهللا ـ ؛ وكذلك أسلم من النصارى  توفي اليوم أخ لكم صالح ) 

النصارى أقرب عهدا بالرسالة من اليهود فإنه ليس بني نبيهم عيسى عليه الصالة والسالم وبني نبينا حممد صلى 

أي النصارى أي األنصار ، هذا أحسن ما يقال يف  (( الذين قالوا إنا نصارى ))اهللا عليه وآله وسلم رسول ؛ 

مث علل اهللا  نصارى إلى اهللا قال الحواريون نحن أنصار اهللا ))(( من أالتفسري ألنه يؤيده قوله يف سورة الصف: 

(( بأن منهم املشار إليه كون النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا  (( ذلك ))تعاىل ذلك بعلل فقال: 

قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 

(( هذه مخسة أشياء ؛  لحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ال نؤمن باهللا ... ))عرفوا من ا

القسيس هو العامل  (( بأن منهم قسيسين ورهبانا ))أي سبب كوم أقرب الناس مودة للذين آمنوا  ذلك ))

فيهما وصف الرسول صلى اهللا عليه  الكبري والعامل عنده معرفة يعرف احلق ويعلم به السيما أن التوراة واإلجنيل

(( الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا وآله وسلم وصفا مطابقا متاما ، قال اهللا تعاىل: 

عندهم في التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 

كل هذه الصفات موجودة يف التوراة   )) ... تي كانت عليهمالخبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل ال

واإلجنيل ؛ هم عندهم قسيسني ، الثاين الرهبان ومنهم رهبان ، الرهبان هم العباد ؛ ألن النصارى فرضوا على 

(( وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أنفسهم رهبانية مل تفرض عليهم ، قال اهللا تعاىل: 

وها ما كتبناها عليهم )) يعني ما فرضناها عليهم لكن هم يبتغون رضوان اهللا يريدون بذلك رضوان اهللا ابتدع

وهي غير مكتوبة عليهم ؛ نظيرهم عندنا في الملة اإلسالمية الصوفية ، عندهم رهبانية ابتدعوها ما فرضها 

موا أن رضوان اهللا إنما يكون في اهللا عليهم لكن هم يبتغون بذلك رضوان اهللا ولو رجعوا إلى أنفسهم لعل

ليس عندهم استكبار ، املشركون  االتباع ال في االبتداع ؛ نقول السبب الثاني (( وأنهم ال يستكبرون ))



((  وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا أهذا الذي بعث اهللا عندهم استكبار ؟ نعم عندهم استكبار، امسع 

(( لو ال نزل هذا القرآن على رجل من قاري ، إحتقار، ويقولون: واهلمزة هنا لالستفهام االحت رسوال ))

وهم يعلمون واهللا أن أعظم من يف القريتني ومن يف األرض كلها هو حممد صلى اهللا عليه وآله  القريتين عظيم ))

 حرج يف وسلم لكن العناد واالستكبار؛ وملا مجعهم ودعاهم إىل اهللا قال: تبا لك، أهلذا مجعنا ؟ اليهود حدث وال

(( اذهب أنت استكبار واضح  (( اذهب أنت وربك فقاتال إننا هاهنا قاعدون ))االستكبار حىت قال لنبيهم: 

قاعدون على الكراسي، على األرض ، على الفرش وأنتم اذهبوا للقتال ؛  وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون ))

(( هذا االستكبار شيء ؟ ال ؛ فهم مستكربون إذا كان هذا قوهلم لنبيهم فما بالك بنيب بعث من العرب  أفبعد

مما (( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع  :الثالث . وأنهم ال يستكبرون ))

احلبشة ملا قرؤوا القرآن على النجاشي هذا نقل املؤرخون واملفسرون أيضا أن الذين هاجروا إىل  ))عرفوا من الحق 

ومن حوله جعلوا يبكون تفيض أعينهم من الدمع يعين متتلئ من قولك: انفاض اإلناء ، إذا امتأل اإلناء وخرج 

الدم وتفيض مما عرفوا من احلق وقالوا هذا الذي نزل على عيسى ، هذا الذي نزل  ترقرقاملاء من حافتيه ، أعينهم 

أن هذا هو احلق ؛ كما قال ورقة بن نوفل ، قال للرسول عليه الصالة والسالم حني أخربه مبا  على عيسى ؛ فعرفوا

السبب الرابع: أم  نزل عليه من احلق قال: " هذا هو الناموس الذي نزل على موسى " فهم عرفوا احلق وبكوا .

 .اكتبنا مع الشاهدين )) (( يقولون ربنا آمنا فليس عندهم استكبار ، يسلمون للحق من حني أن عرفوا 

 


